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No corazón das cidades europeas, alí onde a historia se fai máis 

densa, agóchanse celosamente á mirada,  espacios únicos que 

admiramos.  

Espacios poéticos feitos de relacións sutís tecidas con fios de seda 

tan fráxiles como invisibles. 

Son espacios nos que o silencio serve de eco á historia, e onde as 

pedras centenarias evocan as pantasmas dos outrora protagonistas 

da construcción da cidade: Pequenas casas nas que se escoitan 

conversas de artesáns e comerciantes, altos muros de conventos tras 

dos que frades, monxes ou novicias debullan/desenfían os seus 

rezos,  palacios de grandes portóns polos que resoan os cascos dos 

cabalos e renxen as rodas das carruaxes de nobres e cabaleiros ....     

Iconos espaciais que na súa complexidade formal móstranse alleos a 

todo espírito uniformizador , lugares de convivencia de escalas 

diversas nos que toda regra parece estar ausente e onde a forma 

urbana está moi lonxe da intencionalidade proxectual da urbanística 

como disciplina . 

Non son espacios monumentais no senso convencional do termo: 

neles está ausente a regularidade e a orde do renacemento, a 

espectacularidade do barroco, a pretensión normativa de control e 

uniformidade inherente á ordenanza decimonónica.  



Son espacios que teñen engaiolado as olladas dos artistas, dos 

pintores, dos fotógrafos e poetas que arrastrados na búsqueda dunha 

beleza espida e espontánea, descubriron neles o máis preciado dos 

secretos da cidade.    

A coruñesa Praza das Bárbaras, como a Zaira de As Cidades 

Invisibles de Italo Calvino, non está feita de parámetros medibles, 

de rexistros cuantificables: 

“Non é disto do que está feita a cidade, senon de relacións entre 

as medidas do seu espacio e os acontecementos do seu pasado”  

 RELACIÓNS entre as medidas do seu espacio e os 

acontecimentos do seu pasado. Relacións entre a materia feita 

forma e as vivencias e sucesos que nos suxiren.   

A cidade non conta o seu pasado; conteno, como as liñas dunha 

man, escrito no perfil caprichoso das paredes desplomadas da 

pequena casa terrea que fai esquina á  rúa da Ferreiría, nos 

canzorros de madeira do seu voadizo apenas levantado dous metros 

sobre o chan de pedra,  nas portas-ventás a haces exteriores das 

plantas altas abrindo cara a fóra,  nas reixas de ferro fundido das 

fiestras do convento de clausura, na muralla de peche dunha vella 

cortiña, no inesperado retranqueo da planta baixa, no xogo 

imprevisible das cornixas e tellados polos que desde hai mil anos  

segue a desprazarse o mesmo gato á caza dun confiado pardal, na 

luz reflectida tralo arco que se debuxa no muro do convento...    

...e cada un dos segmentos (da liña da man) sucado por 

rabuñaduras, marcas, incisións ... 



A “Modificación do PEPRI” non se trata dunha operación de 

maquillaxe, non é  unha simple operación cosmética  a través da que 

se pretenda a limpeza e a desaparición das rabuñaduras, das  

marcas ou das incisións existentes na praza,  das carpinterías 

inapropiadas, dos torpes recercados dos ocos , das incívicas pintadas 

sobre o muro  ou da deficiente conservación do seu  pavimento.  

Tampouco se trata dunha operación que persiga dar cobertura legal 

á  rehabilitación dos edificios existentes,  pois nada impide co actual 

Plan Urbanístico adecuar os espacios interiores  ás necesidades da 

vida moderna, nada hai que obstaculice a súa rehabilitación ou a súa 

restauración de acordo cos criterios establecidos nas prácticas do 

restauro experimentadas nos últimos decenios nas cidades europeas 

en edificacións de superficies moito máis reducidas. 

A proposta implícita na Modificación do PEPRI conleva un cambio 

substancial das masas e dos volumes dos edificios que teñen 

fachadas á praza das Bárbaras  a partir da excusa de coordinar  

as diferentes ordenanzas e dun principio tan alleo ao espírito e 

á  forma da cidade gótica como é o da  igualación das súas 

cornixas. 

 De aprobarse esta iniciativa provocará, inevitablemente, a 

modificación das medidas do espacio conformando outro espacio ben 

diferente, no que a articulación entre materia, forma  e significado se 
transformará radicalmente. 

Abrirase así a posibilidade de arrincar do libro da cidade unha das  

súas páxinas máis brillantes nun espacio ao que o propio 

documento aprobado pola Comisión de Goberno do Concello da 

Coruña se refire como “el lugar más emblemático de la ciudad”.  


